Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis –
Gränna GK

_________________________________________________________
Spelrättsbevis i Gränna GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av juridisk person med
namngiven innehavare eller fysisk person som önskar och beviljas aktivt
seniormedlemskap i klubben(, och är personligt). Juniormedlem som övergår till
seniormedlemskap och är studerande behöver, för aktivt medlemskap, ej förvärva
spelrättsbevis förrän det år han/hon fyller 26 år.
Innehavare som vill överlåta spelrättsbevis är skyldig att hembjuda spelrättsbeviset till
klubben, som har förköpsrätt. Hembud ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse
av spelrättsbevis med hembudsskyldighet”. Om spelrättsbevis överlåts och det på
överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller andra avgifter som är
hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har
betalats.
Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. (För
spelrättsbevis två, som erhölls av vissa medlemmar i samband med
spelrättskonvertering 2009, gäller denna skyldighet dock först sedan överlåtelse skett till
ny innehavare eller från och med 2012 om den behålls.) Spelrättsbevis kan upplåtas till
klubben för vidare uthyrning. Underlåtelse att inom fastställd tid meddela klubben
önskan om passivt medlemskap och därmed medge klubben möjlighet att upplåta
spelrättsbeviset eller om debiterad spelrättsavgift inte betalats inom 30 dagar efter
skriftlig anmodan har klubben rätt att:
- driva in skuld på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in,
- skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala
lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelrättsavgift eller annat till
golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen.
Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas av allmän domstol.
Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.
Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämns, för helt kalenderår –
varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person med
verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i
klubben och betalar beslutade medlemsavgifter och spelrättsavgifter för hyra av
spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrättsbevis måste, vid all upplåtelse, under
hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt
medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker
- skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av
spelrättsbevis” - som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår
upplåtelsen avser.
- får inte vidareupplåta sin rätt.
Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till klubben, övergå genom arv eller
testamente. Spelrättsbevis får också övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande led,
make, makes avkomling, syskon eller syskons avkomling eller till sambo som bor
samman med innehavaren under äktenskapsliknande förhållanden och dess avkomling,
utan att först hembjudas till klubben.

SPELRÄTTSBEVIS GRÄNNA GK

Spelrättsbevis nummer: …………………………………

Den på baksidan senast angivna personen är registrerad som innehavare av
spelrättsbevis på Gränna GK. Den registrerade innehavarens rättigheter och skyldigheter
framgår av vid varje tidpunkt gällande stadgar och ”Spelrättsbestämmelser för
innehavare av spelrättsbevis”.
Spelrättsbevisets giltighet för rätten att spela på golfbanan kräver dels att innehavaren
beviljats medlemskap i golfklubben, dels erlagt av klubben beslutade avgifter.
Underlåtelse att betala avgifter, och om avgifterna inte betalats inom 30 dagar efter
skriftlig anmodan, kan leda till att klubben häver spelrättsbevisets giltighet i enlighet
med från tid till annan gällande spelrättsbestämmelser.
Spelrättsbeviset är personligt. Innehavare får dock upplåta (hyra ut) spelrättsbeviset till
klubben i enlighet med från tid till annan gällande spelrättsbestämmelser. Upplåtelse får
också ske under helt kalenderår till fysisk person. Upplåtelse av spelrättsbevis ska då
meddelas klubben på därför avsedd blankett – ”Upplåtelse av spelrättsbevis”. Den till
vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och
betalar beslutade medlemsavgifter samt spelrättsavgift för hyra av spelrättsbevis till
klubben. Innehavare av spelrättsbeviset måste under hyresperioden ändra sin status till
passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben.
Spelrättsbeviset kan överlåtas, i enlighet med från tid till annan gällande
spelrättsbestämmelser. Bestämmelser om skyldighet för den som vill överlåta sitt
spelrättsbevis att hembjuda detsamma till klubben biläggs detta spelrättsbevis. Vid
överlåtelse ska därför avsedd blankett ”Överlåtelse av spelrättsbevis med
hembudsskyldighet” fyllas i och tillsändas klubben.
Om spelrättsbeviset pantsätts för fordran, av annan än klubben, måste pantsättningen
anmälas skriftligen till klubben. Sådan panträtt medför ej rätt att spela golf på golfbanan.
…………………..……….. 20……-…… -…….
Gränna GK

…………………………………..

Hembudsskyldighet
Innehavare av spelrättsbevis som vill överlåta detsamma är skyldig att enligt
bestämmelserna nedan först hembjuda spelrättsbeviset till Gränna GK (nedan kallad
klubben), som har förköpsrätt.
Hembud skall ske skriftligen hos klubben och vara avfattat på formuläret ”Överlåtelse av
spelrättsbevis med hembudsskyldighet” som klubben tillhandahåller. Hembudet skall
innehålla uppgifter om den till vilken överlåtelse avses ske, överenskommet pris och
tidpunkten för överlåtelse. Hembudet skall innefatta ansökan om medlemskap i
golfklubben, för den till vilken överlåtelse avses ske, samt vara undertecknat av båda
parter.
Om klubben skriftligen inom två veckor från den dag då hembudet skedde meddelar den
som vill överlåta att klubben önskar utnyttja sin förköpsrätt, skall spelrättsbeviset i
stället överlåtas till klubben till det pris som angivits i hembudet. Om klubben meddelar
att den inte önskar utnyttja sin förköpsrätt får överlåtelse ske enligt uppgifterna i
hembudet. Försummar klubben svarsfristen är förköpsrätten förlorad och överlåtelse får
ske enligt uppgifterna i hembudet. Innan överlåtelse fullföljs prövar klubben om
förvärvaren kan beviljas medlemskap. Beviljas medlemskap övergår spelrättsbeviset till
förvärvaren.
Hembud behöver inte ske om spelrättsbeviset övergår på annat sätt i enlighet med vid
varje tidpunkt gällande ”Spelrättsbestämmelser för innehavare med spelrättsbevis”.

